Eleições
Conselho Geral da Universidade da Beira Interior

LISTA A – Pessoal não docente e não investigador
O Conselho Geral, um novo órgão de governo das universidades, é de
importância fundamental para o desenvolvimento da Universidade da Beira
Interior e constitui uma das grandes mudanças organizacionais introduzidas
pelo RJIES. O Conselho Geral tem como competências, entre outras, eleger
o Reitor, propor as iniciativas que considere necessárias ao bom
funcionamento da UBI, bem como aprovar o plano estratégico de médio
prazo e o plano de acção para o quadriénio do mandato do Reitor. Assim,
caberá ao Conselho Geral definir as linhas gerais de orientação da UBI nos
planos científico, pedagógico, financeiro e patrimonial, entre outras.
Da composição do Conselho Geral faz parte um elemento do pessoal não
docente da Universidade e dos Serviços Sociais. Acreditamos que a nossa
experiência ao serviço da Universidade e a nossa vontade de participar
activamente neste órgão, contribuirá, de uma forma relevante, para este
processo de mudança.
Constituindo o trabalho desenvolvido pelo pessoal não docente, o principal
suporte das actividades desenvolvidas na UBI (ensino, investigação e apoio
à comunidade) a participação de todos é imprescindível nesta mudança
organizacional. A prestação de mais e melhores serviços, com métodos
inovadores e simplificação de procedimentos, aumentando a sua eficiência,
é fundamental para a valorização da nossa instituição. Para isso será
necessária mais e melhor formação profissional e um reconhecimento
institucional do empenhamento de cada um, traduzido em promoções
baseadas na competência e no trabalho desenvolvido, as quais constituirão
um estímulo mobilizador para o envolvimento de todos neste processo.
O futuro da Universidade será o resultado do trabalho de todos e de cada
um, construindo-se com esperança, criatividade, trabalho e competência.

LISTA A
Candidata Efectiva – Carolina R. P. Cardoso de Almeida
Candidata Suplente – Maria da Conceição F. e Camisão

Mandatária – Joana F. Lopes Dias

